AVDELINGSLEDER
PRODUKTUTVIKLING
Fora Form har ambisiøse mål og skal i jubileumsåret 2019 gjennomføre en rekke spennende tiltak for
å skape samhandling gjennom design. Med oss på laget ønsker vi nå en ny avdelingsleder for å styrke
produktutviklingsgruppen. Vår nye avdelingsleder har ansvaret for gjennomføringen av våre
produktutviklingsprosesser samt å lede et dyktig og etablert team på vårt hovedkontor i Ørsta.
Stillingen rapporterer til daglig leder og vurderes som en del av Fora Form sin ledergruppe.
Dine hovedoppgaver vil være:
•
Ledelse av PU-avdelingen med ansvar for interne og eksterne ressurser.
•
Prosjektledelse av nye utviklingsprosjekter, samt videreutvikling av eksisterende produkter.
•
Samhandle med våre designere ved å ta deres ideer fra A til Å.
•
Analysere og prioritere ressurser internt i PU avdelingen.
•
Samhandle med innkjøps-, markeds- og kvalitetsavdelingen for å sikre konkurransefordeler.
•
Styre Fora Form sin produktportefølje.
•
Tegning og 3D modellering.
Den vi søker har teknisk kompetanse og gjennomføringsevne. Den tar naturlig ledelse og jobber
tverrfaglig for å sikre konkurransefortrinn i markedet. Den riktige kandidaten har erfaring fra
prosjektledelse og har ledererfaring. Du kommer gjerne fra møbelbransjen, men dette er ikke et
kriterium.
Du klarer å skape en avdeling som jobber mot et samlet mål og har evnen til å analysere, prioritere og
beslutte innenfor ditt fagområde. Du skaper et positivt miljø rundt deg som gjør at din avdeling oppnår
målene dere har satt.
Du er løsningsorientert og kvalitetsbevisst og vet at kjennetegnet på god design er det perfekte møtet
mellom form og funksjon.
For mer informasjon eller spørsmål vedrørende stillingen ta kontakt med daglig leder Thomas Haram på tlf: 975 66 696. Alle henvendelser behandles konfidensielt.
Søknad sendes til thomas.haram@foraform.com innen 18. mars.

Fora Form er en av Skandinavias ledende leverandører av stoler, sittegrupper og bord til
kontraktsmarkedet. Selskapet er eid av Lammhults Design Group AB, et børsnotert konsern i
Sverige som er aktive eiere innenfor flere merkevarer til møbel- og interiørmarkedet.
Fora Form har en markedsmessig god utvikling og et svært sterkt merkenavn hos bransjens
viktigste leverandører, designere, arkitekter og interiørpresse.
Fora Forms kolleksjoner har høstet en rekke nasjonale og internasjonale designpriser.
Med 35 Merker for god design, 4 DOGA-merker og 3 klassikerpriser er Fora Form den mest
vinnende design-bedriften i Norge.
Fora Form har hovedkontor og produksjon i Ørsta samt salgskontor og showroom
i Stockholm, Oslo og Bergen.
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